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Rewolucyjna technologia,
która doskonale integruje się
z Twoim domem
SYSTEM

BoschA
Condens GC9000i to nowoczesny i wyjątkowy design oraz możliwość wyboru urządzenia

A lub czarnym szklanym frontem, co jest absolutną nowością na rynku urządzeń grzewczych.
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Bosch Condens GC9000iW
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SYSTEM
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Dodatkowo elegancki wygląd urządzeń podkreślają zaokrąglone narożniki.
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A+
A
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Bosch Condens GC9000iWM

Dostępne w wielu kombinacjach

Wysoka efektywność energetyczna przez cały rok

Dzięki dostępności mocy od 20 do 50 kW wiszący

Bosch Condens GC9000i w połączeniu z regulatorem

kocioł Bosch Condens GC9000iW spełnia wszelkie

pogodowym CW 400 osiąga klasę efektywności

wymagania. W skład dostawy wchodzi naczynie

energetycznej A+. Palnik pracuje w trybie modulowanym

wzbiorcze, elektronicznie modulowana pompa

w szerokim zakresie nawet od 10 do 100% maksymalnej

i zawór sterujący.

mocy. Dzięki temu jest w stanie dopasować się
do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej

Wszystkie rozwiązania w jednej obudowie

na ciepło.

Nowy Bosch Condens GC9000iWM łączy wszystkie
komponenty kompleksowych rozwiązań

Szybka instalacja

systemowych w jednej kompaktowej jednostce.

Przemyślana konstrukcja wewnętrzna urządzenia

Oznacza to, że zasobnik c.w.u., pompy, armatura

sprawia, że montaż jest bardzo łatwy. Wystarczy

hydrauliczna oraz moduły automatyki mieszczą się

kilka ruchów – i już można uruchomić

w jednej obudowie. Urządzenie jest skonstruowane

Bosch Condens GC9000i. W porównaniu

tak, że wszystkie jego elementy rozmieszczone są

do poprzednich modeli oszczędza się

w sposób łatwo dostępny i przemyślany.

do 30% czasu pracy*.

Klasyfikacja efektywności energetycznej Bosch Condens GC9000i z opcjonalnym regulatorem pogodowym CW 400. Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności
od komponentów systemu i mocy grzewczej.
* Pomiar wewnętrzny, w porównaniu do Junkers CerapurComfort i CerapurModul.
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Intuicyjna i wygodna obsługa

Najwyższa jakość marki Bosch

Za pomocą innowacyjnego panelu sterowania

Najwyższą jakość marki Bosch potwierdzają materiały

zintegrowanego z przednią szklaną obudową, można

użyte do konstrukcji kotła. Wymiennik ciepła wykonany

wygodnie sterować podstawowymi funkcjami

jest z odpornego na korozję i trwałego stopu

urządzenia Bosch Condens GC9000i.

aluminiowo-krzemowego, a obudowa frontowa

W kotle stojącym Bosch Condens GC9000iWM

ze specjalnie wzmacnianego szkła.

znajduje się wysuwana szuflada przeznaczona
do montażu regulatora CW 400, który umożliwia

Łatwa konserwacja

bardziej zaawansowane sterowanie. W przypadku

Modułowa konstrukcja i zdejmowane obudowy boczne

kotła wiszącego Bosch Condens GC9000iW

oraz górna zapewniają jeszcze więcej miejsca, ułatwiając

regulator CW 400 montuje się bezpośrednio za

montaż, przeglądy i konserwacje Bosch Condens

dotykowym panelem sterowania i czytelnym

GC9000iWM. Dzięki temu każda czynność związana

wyświetlaczem tekstowym.

z instalacją lub obsługą serwisową trwa jeszcze krócej.

Funkcjonalny regulator
Wygodny dostęp z zewnątrz,
programowanie wewnątrz.

Bosch Condens GC9000iW z regulatorem

Bosch Condens GC9000iWM z regulatorem

CW 400 (opcja)

CW 400 (opcja)

Junkers Serwis 24h 801 300 810*
www.junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com
* koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń
grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

05.2016

Całodobowa Infolinia 801 600 801*

Podane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.

Dodatkowe informacje:

